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ACORDÃOACORDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0000598-19.2011.815.0181
RELATOR        : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
EMBARGANTE : Banco Honda S/A
ADVOGADA : Adriana Katrim de Souza Toledo
EMBARGADA : Maria Sônia Alves dos Santos
ADVOGADO : Humberto de Sousa Félix

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  REVISÃO  DE
CONTRATO. OMISSÃO.  DECISÃO QUE NÃO SE
MANIFESTOU  SOBRE  A  TAXA  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  ACOLHIMENTO  PARCIAL
DOS ACLARATÓRIOS. 

-Constatada a ocorrência de omissão no tocante
à  abusividade  dos  juros  remuneratórios
referentes ao  contrato  revisando,  mister  o
acolhimento  dos  Embargos  de  Declaração  do
Banco para esclarecer o ponto. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba, por  unanimidade,  ACOLHER  PARCIALMENTE  os
Embargos Declaratórios,  nos termos do voto  do Relator  e da certidão de
julgamento de fl. 207.

RELATÓRIO

Inconformado  com  a  decisão  proferida  às fls.171/173v,  o

Promovido,  Banco  Honda  S/A,  interpôs,  tempestivamente,  os  presentes

Embargos Declaratórios. 

Entendeu o Embargante que a decisão foi omissa, por não ter

sido analisada a questão referente a taxa de juros remuneratórios, quanto a

abusividade da TAC e demais tarifas.

É o relatório.



Embargos de Declaração Nº 0000598-19.2011.815.0181Embargos de Declaração Nº 0000598-19.2011.815.0181

VOTO

De  início,  passo  a  analisar  as  condições  dos  Embargos

Declaratórios que, segundo o rol taxativo do art. 535 do Código de Processo

Civil,  só  é  cabível  quando  houver  na  decisão  obscuridade,  contradição  ou

omissão.

É  necessária,  para  seu  acolhimento,  a  presença  de  alguns

desses pressupostos. Inexistindo-os impõe-se sua rejeição.

O Embargante  alega que houve  omissão na decisão de fls.

171/173v, quanto a aplicação da taxa de juros remuneratórios, da legalidade da

cobrança da TAC e outras despesas.

Pois bem. Parcial  razão assiste ao Embargante, senão veja-

mos.

Quanto a TAC e demais encargos, verifica-se que a questão já

foi  devidamente discutida por esta Corte de Justiça e estando a decisão de

acordo  com  a  jurisprudências  deste  Tribunal  e  dos  Tribunais  Superiores,

inexiste omissão a ser suprida.

Já  em  relação  ao  pedido  de  limitação  da  taxa  de  juros

remuneratórios,  assiste  razão  ao  Embargante,  uma  vez  que,  de  fato,  na

decisão  recorrida  não  houve  menção  expressa,  razão  pela  qual,  passo  a

apreciá-la .

Conforme  entendimento  de  tribunais  superiores,  é  lícita  a

cobrança  de  taxas  de  juros  superiores  a  12%  ao  ano,  desde  que  não

caracterizada  a  abusividade,  de  forma  a  colocar  o  consumidor  em

desvantagem exagerada. 

Logo, analisando os contratos (fls.  17/18), constata-se que a

taxa pactuada inicialmente foi de 1,88% a.m e 25,04% a.a., de modo que não

exorbita,  substancialmente, a taxa média de mercado praticada no mês da
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celebração dos contratos (14/06/2007), que foi de 29,43% a.a.

Sendo assim, é medida que se impõe a reforma da sentença

(fls.91/96),  no  ponto  em  que  reconheceu  a  abusividade  da  taxa  de  juros

firmada no contrato.

Diante  do  exposto,  ACOLHO  PARCIALMENTE  OS

EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para reconhecer a omissão quanto a taxa de

juros  remuneratórios,  reformando a  sentença  para  considerá-la  legal  e  não

abusiva.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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